
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

 27 червня 2018 року    Старокостянтинів   № 4/29/VII 

Про встановлення місцевих  

податків та зборів на території  

міста Старокостянтинів 

 

 

Розглянувши лист головного управління державної фіскальної служби у 

Хмельницькій області, відповідно до Податкового кодексу України, Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році», постанову Кабінету міністрів України «Про 

затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки» від 24 травня 2017 року № 483 та керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 

59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити в м. Старокостянтинів місцеві податки та збори: 

1.1. Податок на майно, в тому числі: 

1.1.1 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

1.1.2 транспортний податок; 

1.1.3 плата за землю. 

1.2. Єдиний податок. 

1.3. Туристичний збір. 

1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

 

2. Затвердити: 

2.1 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2019 рік (додається); 

2.2  Положення про транспортний податок на 2019 рік (додається); 

2.3 Положення про земельний податок на 2019 рік (додається); 

2.4 Положення про єдиний податок на 2019 рік (додається ); 

2.5  Положення про туристичний збір  на 2019 рік(додається); 

2.6 Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на 

2019 рік (додається). 
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3. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням та Положеннями, 

регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих 

нормативно правових актів. 

 

4. Визнати такими, що втратили чинність  

рішення 24 сесії міської ради від 06 січня 2012 року № 5 «Про 

встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – 

підприємців»; 

рішення 46 (позачергової) сесії міської ради від 14 січня 2015 року № 3 

«Про встановлення місцевих податків та зборів»,  

рішення 47 сесії міської ради від 30 січня 2015 року № 4 «Про 

встановлення місцевих податків»,  

рішення 50 сесії міської ради від 22 травня 2015 року № 9 «Про 

внесення змін в рішення 47 сесії міської ради від 30.01.2015 року № 4»; 

рішення 51 сесії міської ради від 10 липня 2015 року № 17 «Про 

затвердження ставок податку на землю»; 

рішення 4 сесії міської ради від 29 січня 2016 року № 3 «Про внесення 

змін до рішення 46 (позачергової) сесії міської ради від 14.01.2015 року № 3; 

рішення 4 сесії міської ради від 29 січня 2016 року № 5 «Про внесення 

змін до рішення 47 сесії міської ради від 30.01.2015 року № 4»,  

рішення 8 сесії міської ради від 12 серпня 2016 року № 5 «Про 

внесення змін в рішення 24 сесії міської ради від 06 липня 2012 року № 5»; 

рішення 17 сесії міської ради від 17 лютого 2017 року № 7 «Про 

внесення змін в рішення 46 (позачергової) сесії міської ради від 14.01.2015 

року № 3»; 

рішення 17 сесії міської ради від 17 лютого 2017 року № 9 «Про 

внесення змін в рішення 24 сесії міської ради від 06 липня 2012 року № 5»; 

рішення 20 сесії міської ради від 14 липня 2017 року № 10 «Про 

внесення змін до рішення 47 сесії міської ради від 30.01.2015 року № 4». 

 

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.  

 

 

 

Міський голова                              підпис                                     М. Мельничук 

 
 


